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م كمن ح كسمعت من صاحبو رتكذلعت بما اطّ و كتابكت أقر دق
 لحّق وا بادين شهذا وقع بين الّ ذإ  كلذ نإ و سةدّ رض المقاالختالف على االٔ 

 دحأ دا لم يرذإ  دال يعلمها العبا يتالّ  المصالحو مر اهللألمون فهو من هم يعو
ين ال ذا وقع بين الّ ذإ و ادً حأ دحيلوم الٔ  الو العالم ينظر بعلم اهلل نّ الٔ  ادً حأ

المين فاعلم يقع القول على الّظ و ز الخبيثمر فهو فتنة ليميّ يعلمون مواقع االٔ 
رف ممتازون الشّ  كلذفهم ب مرهمأ يوا فكّ لم يشو ابقين ما لم يرتابواالسّ  نّ إ 

 ةداليوم نفس واح ةبل الحجّ  دحة الٔ فعالهم حجّ أو قوالهمأليس و عن  غيرهم
رف الشّ  كلذ نكلو العملو العلم ييسبقهم ف دين اهلل عباد يخل فدربّما يو

 نأ دحليس الٔ و درف الواحالشّ  كلذب دحأال يساويهم و اهلل دلهم من عن
 يل فدقسطاس الع كلذ نّ إ و يندّ ال فيينا امرً أمنهم  رَ ا لم يَ ذإ رهم كين
 ياهرة فالّط  دن يرأل دين من بيت العدمن الوار دحأعلى  ليسو مهمكح

من و ه الفئةذها اليوم شرف لهنّ إ و مر من فضل اهللاالٔ  ها عرفت مواقعنّ علمها الٔ 
ها فليس بعوين اتّ ذم للّ كالح كلذكو امبينً  اثمً إ  احتمل دين فقدّ ال ياها فذآ

آيات  يشاراتنا فإ ه يعرف نّ إل فدالع بيت يف دحمأر كن ينأمنهم  دحالٔ 
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 امبينً  اثمً إ احتمل ما احتمل  دا االختالف قذه يف نّ أعلم بالٔ  نّيإ و لدالع
 دال يرو مروا بهأما  لىإ يرجعوا  ننطق به الٔ أال و تابكا الذه يظهر فأن ال كلو
 رهكذ ة حيث قال عزّ الجنّ  هلأا العالم مثل ذه يف لّ كان الكو ادً حأ دحأ
 يال تختلفوا فو يعةقو اهلل يا معشر الشّ ن اتّ أيتسائلون  لى بعضإ قبل بعضهم أو
  ... الخ ال مؤمنةً و امؤمنً  والّ ذال تو ين اهللد

  
  
  
  
  
  
 


